
SENSEFULMIND



Fundada pela Juliana Torres em 2012, a  Sensefulmind é uma

empresa que busca trabalhar as pessoas de forma integral, 

considerando todas as faces que se desdobram na existência

humana.

A empresa realiza programas de desenvolvimento individual e 

coorporativo visando conectar o indivíduo ao propósito

gerando equilíbrio, resultado e performance.

Atuamos com projetos no Brasil e no mundo, com efetivas 

participações em congressos e projetos.

Além de preparar as pessoas para esse equilíbrio, os projetos 

têm como pilar a transferência de conhecimento e 

treinamento, tornando as empresas e profissionais autônomos 

para manutenção dos benefícios gerados.

QUEM SOMOS?



14 anos de experiência

com Stress.

Mais de 5 anos de prática de 

Coaching com PNL (formação

Internacional)

Empresa de Treinamentos

em gerenciamento do Stress

desde 2012  .

Certificação Internacional

Em Gerenciamento do Stress.

Prêmio Hans Seyle (ISMA) pela

Contribuição Empresarial no Congresso

de Stress 2018

Mestre em Ciências da Saúde

Mais de 1000 horas de 

desenvolvimento pessoal e 

coorporativo

Juliana Torres – a fundadora



O stress é o grande vilão da saúde e um dos principais 
problemas das empresas brasileiras!

Uma pesquisa da International Stress Management Association (Isma), entidade que estuda o problema 

em 12 países, revelou que 70% dos trabalhadores registrados no Brasil sofrem de stress ocupacional. É 

um número alarmante. Em 2005, o País tinha 29 milhões de empregados com carteira assinada, segundo 

o IBGE. Feitas as contas, tem-se mais de 20 milhões de funcionários estressados – isso, sem contar outro 

tanto que trabalha na economia informal e não aparece nas estatísticas da entidade. 

“



GERENCIAMENTO DE STRESS

Estresse é o terceiro motivo que mais provoca afastamento do trabalho 

.

Brasil é o segundo país mais estressado do mundo.

No Brasil, os custos relacionados à rotatividade, licenças médicas, 

queda na produtividade e faltas ao trabalho chegam a R$ 80 bilhões 

ou 

3,5% do Produto Interno Bruto.
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Doenças mentais e 

depressão são a segunda

maior causa de afastamento

e será a primeira em 2020

Pesquisa do Inst. 

Gallup revelou que por

ano 19 milhões de dólares

são perdidos em

produtividade nos EUA por

stress

De todos os dias de 

trabalho perdidos estavam

relacionados a stress no 

trabalho. (European Agency 

for Safety and Health at 

Work, 2018)

Em projeto realizado

por nossa empresa um 

cliente realizou pesquisa entre 

os pares dos participantes de 

um grupo focal. 99% 

observaram mudanças

positivas

Números



Mensuráveis

• Custos médicos;
• Absenteísmo;
• Rotatividade;
• Acidentes de trabalho;
• Índices de hipertensão, 
diabetes, 
farmacodependência,  
obesidade e outros 
indicadores.

Não mensuráveis ou de 

mensuração indireta

• Queda da produtividade;
• Incidência aparente de stress;
• Presenteísmo ( o funcionário 
que está fisicamente presente 
mas não produz);
• Sofrimento no trabalho;
• Dificuldades interpessoais 
entre funcionários;
• Imagem da empresa perante o 
mercado
.

• Indicadores da necessidade de intervenção para gerenciamento do Stress na Organização

POR QUE INVESTIR EM SAÚDE NO TRABALHO?



Somos uma empresa pioneira na forma como formata suas ações de gerenciamento do stress no trabalho pois criamos

um processo baseado em atoconhecimento e comunicação, ressignificação do que é importante e ações efetivas para mudança de 

estado imediato, tudo isso completamente costomizado para a empresa contratante considerando sua cultura e seu momento atual. 

Nossa técnica é fundamentada nas mais efetivas técnicas de comunicação e de desenvolvimento humano, trabalha com o 

que realmente funciona, sem abrir mão da abordagem mais sensível às pessoas.

Os três pilares de sua abordagem são:

GERENCIAMENTO DE STRESS NA 
SENSEFULMIND 

 Comunicação do indivíduo com ele mesmo

 Comunicação entre os colaboradores em seus diversos níveis hierárquicos

 Comunicação da empresa com os colaboradores e com o Mercado



Melhoria da 

Performance

Estabelecimento de um clima que

corrobora com a criatividadade, 

produtividade, foco e performance 

de forma orgânica dentro de toda a 

organização. 

Promover Saúde

Integral 

Ações que fomentem o auto-

cuidado, a consciência sobre o 

equilíbrio carreira X vida pessoal e 

uma mentalidade mais flexível

entre os colaboradores

Promover a 

Confiança

Gerar ações assertivas que

promovam o desenvolvimento de 

habilidades de auto-gerenciamento

estabelecendo comportamentos

mais saudáveis. Melhoria da 

comunicação em todos os níveis da 

empresa

OBJETIVOS GERAIS



 Otimização da performance individual

 Rendimento no trabalho e produtividade geral

 Melhoria na memória

 Crescimento da criatividade

 Pensamento estratégico e sistêmico

 Aumento do autocontrole

 Melhora na qualidade da liderança e dos relacionamentos

 Melhoria na comunicação interpessoal e gestão de conflitos

 Criação das condições para se atingir a felicidade sustentável

 Desenvolvimento de hábitos saudáveis

ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS EM NOSSOS PROGRAMAS



Resultados entregáveis

Melhoria fatores
avaliados em
questionários

validados

-Melhoria da Saúde

Geral

_Performance dos 

colaboradores

-Melhoria da Imagem

interna e externa da 

Empresa

EQUILíBRIO



“As ações mais eficientes de gerenciamento de Stress são as que 
ensinam a identificar as situações críticas no trabalho ou fora 

dele. O trabalhador também precisa fazer a sua parte. A empresa 
não é a única responsável pela sua saúde. Os melhores 

resultados surgem quando o indivíduo aprende a cuidar de si 
mesmo.”

James Quick



NOSSAS SOLUÇÕES

Oficinas 
guiadas de 
curta duração

Workshops de 
saúde e 
comunicação

Programas de 
Gerenciamento de 

Stress 
Coorporativo



NOSSAS SOLUÇÕES

Palestras

Resolução de 
conflito

Coaching 
Executivo

Treinamento de 
Líderes



Metodologia

SENSEFULMIND
Com base em nossa experiência e nossos constantes estudos sobre o que funciona 
em gerenciamento do stress em todo o mundo, seguimos nossos fundamentos na 

implantação de programas empresariais. São eles:

• Ações progressivas: 
Temos consciência do quão moderna é a consciência para o gerenciamento do stress em todo o mundo e por isso mantemos a 
flexibilidade como base fundamental em nossas ações, oferecendo soluções mais simples antes de avançarmos para programas mais
complexos. 
• Alinhamento:
Os programas devem estar totalmente alinhados com a cultura empresarial, e por isso também nós escolhemos com quem queremos 
trabalhar. 
• Voz aos colaboradores: 
Temos confirmada a importância da voz do colaborador na elaboração dos programas voltados para o bem-estar, por isso 
incentivamos e damos suporte para isso. 
• Clareza na comunicação:
Também sabemos sobre a importância de o colaborador saber o que se passa na empresa em que trabalha, por isso trabalhamos para 
que os objetivos do programa, bem somo sua sistematização sejam bem informados dentro e até mesmo fora da empresa. 
• Avaliação dos resultados:
O impacto positivo das ações podem ser documentados através de questionários de qualidade de vida validados ou adaptados para a 
instituição. Sempre incentivamos aplicação em amostras antes e depois dos programas. 



SENSEFULMIND
ALGUNS CLIENTES



Obrigada! Aguardamos seu contato.

http://www.sensefulmind.com.br

julianatsm@gmail.com

(31) 998687763


